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Vážení spoluobčané,
po 25. 7. 2016, kdy se budou otevírat obálky s nabídkami 23 firem, které se přihlásily
do výběrového řízení na stavbu kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou, by snad již mělo být
jasno, kdo a za kolik bude u nás od podzimu kanalizaci vlastně stavět, za předpokladu, že vše
proběhne tak, že se nebude nikdo odvolávat a návrh smlouvy o dílo vítězné firmy včetně ceny,
budou také rozumné, kdy paradoxně mám největší obavy z nízkých cen, protože tak, jak jsem
se již dříve zmiňoval, některé firmy ve snaze získat zakázku stůj co stůj, dokáží pak vymýšlet
k původní vítězné nízké ceně, neuvěřitelné věci, kde se denně hledá na stavbě, jak najít chyby
v projektu, objektivní potíže a řadu dalších věcí, kterými by se vysoutěžená cena dala navýšit,
což pro investora není nic příjemného, protože všechny tyto případné více práce jsou hrazeny
bez dotací přímo investorem.
Doufejme tedy, že se podaří vybrat solidní firmu a to nejen ve vztahu k investorství, ale
i jednotlivým občanům, protože po dobu stavby budou různá omezení, blátivé cesty, více či méně
složité jednání ohledně přípojek jednotlivých nemovitostí, kdy to ke každé stavbě patří bohužel
také, takže už teď Vás, prosím, o pochopení a vstřícnost u záležitostí, které se nějak zvlášť nedají
obejít, pokud chceme, aby na konci byla opět upravená obec a funkčí kanalizace.
starosta obce

-

-

připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili svoz komunálního odpadu a poplatek
ze psů, aby tak učinili na pokladně obecního úřadu nebo zasláním na účet obce
(111226707/0300), jako variabilní symbol se uvádí číslo popisné
v průběhu měsíce července bude zasláno občanům, kteří využili sběrný dvůr, vyúčtování
za uložení odpadů, kde se platí: objemný odpad, pneumatiky, směsný stavební a demoliční
odpad, oděvy. Neplatí se: papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly,
biologicky rozložitelný odpad, drobný elektroodpad, televizory, monitory, ledničky, mrazničky,
zářivky. Částka k úhradě je vypočítána z faktury zaslané firmou ESKO-T.
v neděli 17. dubna se uskutečnilo vyhodnocení výtvarné akce dětí „Kralice za 30 let“,
vernisáž výtvarných děl dětí, uložení obrázků do kostelní věže a poté možnost prohlídky
kostelní zvonice
v úterý 24. května proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu obce Kralice nad
Oslavou (občané měli možnost do 7 dnů od projednání uplatnit své připomínky). Územní
plán bude dále projednán zastupitelstvem obce na svém příštím zasedání
v úterý 31. května se za velmi hojné účasti dětí uskutečnilo soutěžní odpoledne ke „Dni
dětí“ na dětském dopravním hřišti
v měsíci květnu proběhly obecní poutě s přítomností lunaparkových atrakcí (15. 5. v Horních
Lhoticích, 29. 5. v Kralicích)
v úterý 21. června navštívily naše dětské dopravní hřiště Horácké noviny se svou soutěžní
letní akcí HORÁCKÉ LÉTO - ROAD SHOW 2016
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v sobotu 20. srpna se uskuteční tradiční akce „Výlet na Práchovnu“ – branný den a letní
noc
stále je poskytnuta možnost občanům bezplatného pořízení zahradních kompostérů
příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2016 v 18 hod.
v zasedací místnosti OÚ v Kralicích
všechny zápisy z jednání zastupitelstva obce, usnesení z jednání rady obce a vydané obecní
zpravodaje jsou zveřejněny k dispozici na našem obecním webu www.kralicenosl.cz

Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce ze zasedání
- od uzávěrky minulého zpravodaje (od poloviny března) se uskutečnilo1 zasedání
zastupitelstva obce – 2. června 2016 - č. 2/2016:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období
Zastupitelstvo obce schválilo:
- závěrečný účet obce Kralice nad Oslavou za rok 2015 bez výhrad
- hospodaření obce Kralice nad Oslavou za rok 2015
- prodej pozemku p.č. 1443/4 o výměře 427 m2 v k. ú. Kralice nad Oslavou za cenu
275,-Kč/m2
- zveřejnit záměr odprodeje pozemku p.č. 95/11 v k.ú. Kralice nad Oslavou pro stavbu
rodinného domu
- termín příštího zasedání zastupitelstva obce 1. 9. 2016
Zastupitelstvo obce odložilo:
- žádost občanského sdružení Brno za zachování stávajícího nádraží
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- požádat Kraj Vysočina o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Zastupitelstvo obce ukládá:
- radě a starostovi obce do 15-ti dnů od projednání zpracovat zprávu o plnění přijatých
opatření nutných k nápravě chyb a nedostatků a tuto zprávu zaslat na Krajský úřad Kraje
Vysočina – odbor kontroly
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce

Dne 31. 5. 2016 se od 17,00 hod uskutečnilo na dětském hřišti u DPS dětské odpoledne.
Počasí se vydařilo a tak jsme přivítali 70 dětí, které postupně prošly 8 disciplínami. Všem
se dařilo a na každém stanovišti děti čekala odměna. Soutěžily nejen v šikovnosti, ale také
ve znalostech a byly velmi šikovné. Na hřiště přišli i zástupci jedné z pojišťoven, kteří dětem
věnovali omalovánky, nafukovací balonky a další drobnosti. Poděkování patří Obci Kralice,
která zakoupila pití a odměny dětem, ale sluší se poděkovat také všem, kteří strávili čas
u jednotlivých disciplín a přispěli tak ke zdárnému průběhu odpoledne.
Budeme se těšit, že se děti v hojném počtu zúčastní i dětského odpoledne, které bude
tradičně pořádáno ve spojení s Výletem na Práchovnu, tentokrát již 20. 8. 2016.
Za SPOZ Jana Nekudová
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Ahoj ze školky!
Opět jsme toho spoustu zažili a jsme plni nových zážitků. V měsíci březnu navštívili
předškoláci Alternátor – ekotechnické centrum v Třebíči, kde se seznámili s programem, „Co
všechno umí sluníčko“ - seznámení s vlivem Slunce na život na Zemi. V měsíci dubnu jsme
se ve školce sešli poněkud netradičně, přivítali jsme se v čarodějnických kostýmech čarodějů,
čarodějnic, kouzelníků a ježibab. Bylo to opravdu kouzelné dopoledne. V květnu jsme ukázali
našim maminkám a příbuzným, jaké jsme šikulky. Předvedli jsme několik tanečků, zazpívali
spoustu krásných písniček, zarecitovali básničky a zahráli divadélko O Šípkové Růžence.
Nakonec jsme maminkám předali vlastnoručně vyrobené dárečky. V červnu jsme se vydali
vlakem na zámek Budišov, kde jsme viděli krásná zvířátka, něco jsme se o nich dozvěděli.
Jako menší rozloučení se školkou přespali předškoláci ve školce, kde zažili spousty legrace,
soutěží a odnesli si na památku drobné dárečky a trička. Za celý kolektiv MŠ přejeme Všem
krásné prázdniny!

Výlet MŠ
do Budišova
Hurá, končí škola
Kvapem se blíží konec června a snad všechny děti školou povinné mají obrovskou radost
z toho, že spolu s tím končí i další školní rok a začínají prázdniny, na které se těšily snad
už od září. Mnohé z nich si po odhození školní aktovky do kouta, už ani nevzpomenou, co
v letošním školním roce se svými spolužáky ve škole prožily. Tak snad už jen pro vzpomínku
přikládáme malé připomenutí akcí za uplynulé čtvrtletí a všem dětem přejeme krásné, pohodové
a nekonečně dlouhé prázdniny.
Plavání – je třeba si přiznat, že plavat se musí umět, plavání patří především k prázdninovým
aktivitám a díky plavecké škole na Laguně v Třebíči, kde děti absolvují 10 lekcí základních
plaveckých stylů, jsou děti připravené přežít prázdniny ve zdraví J.
Čarodějnice – jako každý rok jsme připravili pro děti čarodějnický den se spoustou
zábavných, sportovních, ale i strašidelných úkolů.
Kinematovlak – skvělý zážitek si děti přivezly z Náměště n. Osl., kde byl pro zájemce
přistaven na jeden den vlak, ve kterém bylo promítáno kino a kde si mohly děti prohlédnout
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Sportovní
soutěž žáků ZŠ
ve Studenci
výstavu týkající se železniční dopravy. Jako dárek pro ně byl nejen vstup zdarma, ale všichni
dostali na památku i časopis a lego figurku.
Den matek – k svátku maminek si žáci vybrali a nacvičili pásmo písniček, připravili pro
ně pohoštění a pomohli jim vyrobit za odborné asistence Majky z DDM nádherné, keramické,
závěsné klobouky.
Den dětí – jsme s žáky 4. a 5. ročníku vyrazili vybojovat medaile do ZŠ ve Studenci. Díky
skvělé přípravě a organizaci soutěžních disciplín, díky počasí a sportovní vybavenosti našich
žáků se nám podařilo vybojovat všechny barvy – zlato, stříbro i bronz.
Na závěr školního roku nás ještě čeká tradiční Stezka odvahy. Ta se letos uskuteční
v pátek 1. července ve Chmelencích, opět za nepostradatelné pomoci místních dobrovolných
hasičů, díky místnímu Kynologickému klubu, díky cenám, které máme přislíbené z OÚ a hlavně
díky Vám, ochotným rodičům, kteří nám každoročně pomáháte. Předem díky.
Ještě jednou, krásné prázdniny všem.
Kolektiv MŠ a ZŠ Kralice

V sobotu 28. 5. 2016 jsme měli vzácné návštěvníky Památníku Bible kralické. Památník
navštívili hosté z Herrnhutu. Skupinu vedl farář Tomáš Karel z Církve československé husitské
(CČSH) v Trutnově. Mezi partnerské obce CČSH Trutnov patří města Drážďany a Hannover.
Pan farář do Kralic přivezl hosty z Drážďan, Hannoveru a také Herrnhutu (celkem 27 osob).
Cesta do Kralic byla zaměřená na jednotu bratrskou. Navštěvují místa spojená s jednotou
bratrskou a letos si vybrali Kralice. Byli velice nadšení kralickou historií.
V historii jednoty bratrské mělo a má město Herrnhut velký význam. Herrnhut (Ochranov)
je město v Německu, v někdejší saské Horní Lužici. Založili jej členové jednoty bratrské
z Moravy. Organizátorem tohoto přesídlování byl moravský tesař Kristián David. Území, kde se
usadili, jim poskytl hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendor. 17. 6. 1722 Kristián David zasekl sekeru
do prvního stromu pro výstavbu nového exulantského města Ochranov. Obnovená jednota
bratrská převzala ze staré české jednoty bratrské formu a církevní nezávislost, ale naplnila ji
novými misijními cíli.
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V prvních letech z Ochranova vyšlo okolo dvou set osadníků a stali se bratrskými misionáři
na čtyřech kontinentech. Podrobněji o cestách bratrských misionářů z Ochranova někdy příště,
protože je to velice rozsáhlé téma.

NĚKTERÁ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ PRO KRALICE V ROCE 2016

420 let od vydání jednodílné Bible kralické v malém formátu (1596)
120 let od narození dr. Vlasty Fialové *5. 5. 1896 v Holešově (+11. 2. 1972), vedoucí
archeologického výzkumu na kralické tvrzi
70 let od návštěvy Kralic druhého československého prezidenta dr. Edvarda Beneše se
svou ženou Hanou Benešovou (13. 7. 1946)
60 let od prvního dne archeologického výzkumu na kralické tvrzi (1. 8. 1956)

POZVÁNKA NA DEN BIBLE KRALICKÉ

I letos si v Kralicích připomeneme Bibli kralickou. Slavnostní Den Bible kralické proběhne
v sobotu 10. září 2016. Organizátoři projektu jsou: Apoštolská církev, sbor Velké Meziříčí; Obec
Kralice nad Oslavou; Moravské zemské muzeum Brno. Vzhledem k tomu, že Obec Kralice
čekají velké finanční projekty (kanalizace, čistička odpadních vod), tak se finančně na tomto
projektu nepodílí, pouze organizačně.
Program bude bohatý a hodnotný (přenášky, rytířské vystoupení, hudební vystoupení …).
Program a další informace naleznete na internetových stránkách www.denbible.cz .
Také děti z naší Základní školy budou mít hudební vystoupení, které s nimi ochotně
připravuje paní učitelka Ivana Zejdová.
Všichni jste zváni!
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

Hasiči Kralice nad Oslavou
V uplynulém jarním období byla naše jednotka povolána pouze
k 1 zásahu - 16. května odpoledne – požár stromu a travnatého porostu
u kamenného mostu v Náměšti (jednotka byla zanedlouho po výjezdu
odvolána zpět na základnu). V této, již uplynulé jarní sezóně, jsme kromě
zásahové činnosti věnovali hodně energie především pravidelné práci
s naší hasičskou mládeží.
V sobotu 9. dubna uspořádali hasiči po obci sběr starého železa a kovového šrotu.
Nasbíralo se přes 2,5 tuny železného šrotu. Finanční výtěžek z této akce bude opět použit
na pořízení potřebného vybavení hasičské jednotky. Všem dárcům za přispění děkujeme.
V neděli 17. dubna nabídli svou pomoc, jako uniformovaní vlajkonoši, při vyhodnocení obecní
výtvarné akce dětí „Kralice za 30 let“. V sobotu 23. dubna v areálu cvičiště ve Chmelencích
hostili letošní okrskovou soutěž okolních SDH v disciplíně požárního útoku. Náš sbor měl
opět silné zastoupení v obou kategoriích – MUŽI a MLADÍ HASIČI. V kategorii mužů obsadili
4. místo, starší žáci si výborným časem splnění útoku zajistili 1. místo, mladší žáci skončili
na 4. a přípravka na 5. místě. Chtěli bychom tímto poděkovat vedení Kynologického klubu
Kralice za zapůjčení cvičiště a zázemí potřebného k uskutečnění této naší akce. O víkendu
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28. a 29. května zajišťovali občerstvení při kralické pouti. V sobotu 11. června odpoledne
uskutečnili tradiční akci Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici a soutěž mladých
hasičů. Letošní soutěž měla zastoupení ve všech 3 věkových kategoriích - družstva přípravek,
mladších i starších žáků. Změřit si své síly a zdatnost k nám zavítala družstva mladých hasičů
ze sborů obcí Studenec a Pyšel. Mezi přípravkami byla ta naše suverénně nejlepší, naše dvě
družstva mladších žáků obsadila 2. a 3. místo, starší žáci 2. místo. Tento nevšední sportovní
zážitek byl u přítomných zpestřen posezením s občerstvením v prostorách zbrojnice. V úterý
28. června dopoledne navštíví kraličtí hasiči děti v naší MŠ, aby jim co nejvíce přiblížili práci
hasičů, ukázali techniku a dali možnost si také práci s vodou vyzkoušet. Podzimní část sezóny
pro mladé hasiče začne hned od září v obvyklých časech.
Děkujeme nejen všem svým členům za vytrvale neúnavnou a obětavou práci, ale také vám,
našim spoluobčanům, za vaši stálou přízeň, pomoc a podporu při naší práci. Nově máme také
v provozu webové stránky www.sdhkralice.webnode.cz
Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice

Okrsková hasičská soutěž

FC Kralice nad Oslavou
Zdravím všechny příznivce nejen fotbalu. Přišlo období letních prázdnin a tím i konec
fotbalové sezony 2015/2016. Tuto sezonu jsme odehráli s týmy mužů a starší přípravky. Naše
mladé naděje nakonec zakončili tento ročník na 7. místě se ziskem 15 bodů. Rozlučka se
sezonou pak proběhla 4. června, kde byli všichni hráči oceněni medailí za poctivou práci,
vyhlášen nejlepší brankař – Filip Rous, nejlepší střelec – Petr Chadim (17 gólů) a nejlepší
junior – Dominik Jelínek (15 gólů). I po skončení sezony však kluci nezahálejí a zúčastňují se
turnajů v Náměšti (11. června) a Dukovanech (19. června).
Muži odehráli, po loňském postupu, sezonu ve III. třídě skupiny A. Celý ročník se tak nesl
ve snaze udržet tuto třídu i pro příští sezonu. Tato snaha však byla nakonec neúspěšná, ale
i přesto si naši hráči zaslouží poděkování za snahu a výkony, při kterých nic nevzdali a bojovali
do poslední chvíle, čehož je důkazem i gólový účet v posledním utkání s Rapoticemi B. Utkání,
v němž jsme se rozloučili se III. třídou jsme nakonec prohráli výsledkem 5:6. Do příští sezony
tak muži nastoupí ve IV. třídě a budou se opět snažit o návrat do III. třídy.
Ke Kralickému fotbalu již několik let patří také pravidelně konaný Memoriál Miroslava
Novotného. Tento turnaj v minikopané se letos uskuteční v sobotu 23. července na hřišti FC
Kralice. Tímto bych rád pozval všechny příznivce jak k aktivní účasti, tak i k fandění.
Také bych na tomto místě jménem FC Kralice rád poděkoval všem za podporu a účast
na utkáních mužů i přípravky během celé uplynulé sezony a již se těšíme na začátek další
sezony 2016/2017 u hry, kterou máme všichni rádi.
Michal Nekuda, místopředseda FC Kralice nad Oslavou
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Klub seniorů
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom si postěžovat, jak je stáří zlé. Staří senioři odcházejí a mladí nepřicházejí.
Je nás stále méně. Scházíme se od začátku října do konce května, každou středu ve 14
hod. v domě s pečovatelskou službou. Od června do září máme také prázdniny. Stále
dodržujeme naše tradice, slavíme narozeniny, den seniorů, konec roku, také naše staré MDŽ,
máme též výroční schůzi, kde máme tombolu a volnou zábavu. Jako každý rok, tak i letos jsme
uskutečnili zájezd do skanzenu Rožnov pod Radhoštěm. Je smutné, že se zájezdu zúčastnilo
více nečlenů, než členů. Je vidět, že už naši senioři stárnou a nejde to tak jako dříve. Zájezd se
nám stejně všem líbil, počasí se vydařilo.
Věříme, že v říjnu do našich řad přijdou mladší noví senioři. Rádi je přivítáme.
Kolektiv seniorů

Tenisový turnaj dětí ve dvouhře
V Kralicích se v sobotu 28. 5. 2016 uskutečnil turnaj dětí v minitenisu. 18 hráčů a hráček
z Kralic a okolí tímto odstartovalo letošní letní tenisovou sezónu. Děti byly rozděleny do tří
skupin podle věku a výkonnosti. Všechny účastníky spojovala radost ze hry a dobrá nálada.
Zápasy to byly velmi vyrovnané a děti odvedly výborné výkony.
Pořadí - červená skupina:
1. Haresta Jakub, 2. Tesař Jiří, 3. Križanová Nikola, 4. Šanderová Tereza, 5. Haresta Matěj,
6. Juřicová Žaneta
Pořadí - zelená skupina:
1. Rous Dominik, 2. Čadová Soňa, 3. Horníčková Tereza, 4. Machotka Martin, 5. Dvořáková
Kateřina, 6. Sedláčková Ema
Pořadí - modrá skupina:
1. Uličná Karolína, 2. Chadimová Natálie, 3. Cejnková Nela, 4. Vojtková Barbara,
5. Weissová Karolína, 6. Klimentová Vanessa
Organizátorem celé akce byl TENNISJERRY. Turnaj proběhl za podpory f. Kavyl spol.
s r.o., f. Siko koupelny a.s.,TJ Sokol Kralice, kterým patří velký dík. Stejně tak patří poděkování
trenéru Jiřímu Kabátovi a rodičům, kteří své děti v tenise podporují.

Tenisový miniturnaj dětí 28. 5. 2016
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Kralická pouť
29. 5. 2016

Lhotická pouť
15. 5. 2016
11

2/2016 - čtvrtletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: 00289698.
Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou 27. 6. 2016, reg. MK ČR E 18849.
Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, telefon 568 643 634.
Náklad 430 výtisků. Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice.
12

